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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi merupakan kebutuhan utama dalam menunjang kinerja 

sebuah instansi dalam melaksanakan tugas-tugas utama. Kebutuhan akan sistem 

informasi semakin banyak dan bertambah dalam dunia bisnis, organisasi dan 

instansi-instansi pemerintahan pada umum nya sudah banyak memanfaatkan 

teknologi informasi untuk dapat menunjang kinerja perusahaan, organisasi atau 

instansi tersebut. Sementara itu komputer sudah menjadi kebutuhan pokok bagi 

setiap orang untuk membantu manusia itu sendiri dalam proses atau kegiatan di 

dalam maupun di luar organisasi, karena kegiatan komputerisasi merupakan sebuah 

kegiatan pengelolahan data dalam rangka menghasilkan informasi-informasi 

penting dengan tingkat keakuratan yang lebih tinggi dan meminimalisir waktu. 

Maka dengan adanya teknologi informasi yang mungkin saja memiliki kekurangan, 

penganalisisan data dan informasi tersebut yang akan membantu dalam proses 

pengelolaan oraganisasi. 

Manajemen aset merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan 

mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan aset, mengidentifikasi kebutuhan dana, 

memperoleh aset, menyediakan sistem dukungan logistik dan pemeliharaan untuk 

aset, menghapus atau memperbaharui aset sehingga secara efektif dan efisien dapat 

memenuhi tujuan (Hastings, 2010). Semua pilihan dan strategi manajemen menjadi 

pertimbangan pada siklus manajemen aset sebagai bagian dari aset masa pakai, 

mulai dari perencanaan hingga penghapusan aset. 

Saat ini manajemen aset sudah dapat dijalankan dengan memanfaatkan 

kemajuan Teknologi Informasi. Menurut Hartono (2010) Sistem Informasi 

Manajemen Aset digunakan untuk pengelolaan aset atau inventori. Implementasi 

sistem informasi manajemen aset pada hakekatnya adalah upaya untuk tertib 

dokumen dan tertib administrasi pengelolaan aset.  
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Salah satu sekolah yang masih belum memiliki sistem untuk mengelola 

asetnya adalah Pondok Pesantren Umar Bin Khattab. Pondok Pesantren Umar Bin 

Khattab  adalah salah satu lembaga pendidikan islam yang ada di Provinsi Riau.  

Pondok Pesantren Umar Bin Khattab memiliki santri putra dan santri putri. Pondok 

pesantren ini terpisah antara santri putra dan santri putri, untuk santri putra 

beralamat di jalan Garuda Sakti Km 9, sedangkan untuk santri putri beralamat di 

jalan Delima gang Delima XII Pekanbaru. 

Dari hasil wawancara dengan staff sarana dan prasarana Pondok Pesantren 

Umar Bin Khattab yaitu ustadz Agus, Pada Tahun Ajaran 2016/2017 Pondok 

Pesantren Umar Bin Khattab memiliki santri dengan total 709 orang yang terdiri 

dari 524 santri laki-laki dan 185 santri putri, dan memiliki ruangan kamar untuk 

santri laki-laki ada 25 unit kamar, 7 unit kamar untuk santri putri. Pada tiap asrama 

ditempati oleh 20 orang santri yang meiliki fasilitas 10 lemari dan 10 tempat tidur 

di dalamnya, jadi setiap 1 lemari dan 1 tempat tidur digunakan oleh 2 orang santri. 

Pihak Pondok Pesantren memiliki 1 unit bus sebagai transportasi Pondok pesantren. 

Pondok pesantren memiliki gedung 3 tingkat yang digunakan untuk asrama, kelas, 

wc untuk tiap tingkat gedung, perpustakaan, danau untuk latihan kolam berenang, 

minuman sehat hito water, laundry dan kantor untuk para guru-guru. Untuk 

membantu kinerja Pondok Pesantren Umar Bin Khattab  dalam mengolah data 

pondok pesantren, memilik komputer, printer. 

Pengelola sarana prasana saat sekarang ada 2 orang yaitu sebagai kepala 

aset Ustadz Agus Salim dan bagian sarana dan prasarana yaitu ustadz Agus. Pada 

proses sistem yang sedang berjalan ada masalah yang dimiliki oleh pihak Pondok 

Pesantren Umar Bin Khattab, yaitu pada saat pergantian pengelola sarana 

prasarana, pengelola yang baru tidak memiliki yang lengkap setelah pengelola lama 

digantikan. Sehingga pengelola yang baru harus mencatat ulang. sehingga sangat 

dibutuhkan sebuah sistem informasi untuk mengelola aset pondok pesantren umar 

bin khattab  tersebut. 

Pada sistem yang berjalan saat ini pengelola sarana dan prasarana Pondok 

Pesantren Umar Bin Khattab  mencatatya kemudian bagian inventori Pondok 

Pesantren Umar Bin Khattab menginputkan dari yang diperoleh dari bagian sarana 
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dan prasaran ke dalam aplikasi Microsoft Office untuk laporan bulanan dan tahunan. 

Sehingga untuk proses pengeditan data, penambahan serta pencarian data tentang 

aset pondok pesantren menjadi lamban. Dokumen yang tidak tertata berdampak 

pada sulit memonitoring dan pengontrolan aset oleh pihak Pondok Pesantren Umar 

Bin Khattab. Tidak adanya pencatatan perbaikan aset, pengadaan aset dan 

penghapusan, sehingga untuk data monitoring tahunan tidak ada, menyebabkan 

keakuratan data aset yang terdapat pada pondok pesantren tidak sesuai dengan 

keadaan. 

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas maka penulis akan mengangkat 

sebuah penilitian di mana penulis akan merancang dan membangun sebuah Sistem 

Informasi Manajemen Aset di Pondok Pesantren Umar Bin Khattab Riau. Sehingga 

dengan adanya sistem informasi tersebut dapat memudahkan pihak pondok 

pesantren dalam melakukan penginputan, pengeditan dan pencarian data aset yang 

dibutuhkan, pembuatan laporan serta pemeliharaan dan monitoring aset yang lebih 

efektif dan efisien. 

Sistem Informasi manajemen aset ini sebelumnya sudah pernah dibuat dan 

digunakan, namun dengan program yang berbeda-beda. Beberapa sistem informasi 

manajemen yang berhubungan dengan manajemen aset yang pernah dibuat adalah:  

Jery Ariska (2016) dengan judul penelitian Rancang Bangun Sistem 

Informasi Manajemen Aset Sekolah Menggunakan Tekhnik Labelling QR 

Code (Studi Kasus: Man 2 Model Pekanbaru) penilitian ini membangun sistem 

informasi manajemen aset sekolah pada MAN 2 MODEL Pekanbaru dengan 

tekhnik labelling QR code sebagai upaya tertib dokumen dan tertib administrasi 

pengelolaan aset. Selama ini pengelolaan aset di MAN 2 MODEL Pekanbaru masih 

menggunakan cara manual yaitu: pencatatan masih di buku (pembukuan) yang 

kemudian diinputkan ke piranti lunak lembar tersebar. Tidak lengkap dan detailnya 

data yang dicatat pada proses pembukuan. Hasil penilitian yang dilakukan pada 

Bidang Sarana dan Prasarana MAN 2 Model Pekanbaru dengan adanya sistem 

informasi manajemen aset sekolah, data mengenai aset dapat disimpan secara aman 

dan detail, kemudian dengan teknik labelling QR code dapat mempermudah bagian 

sarana dan prasarana dalam mencari data keseluruhan. 
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Awaludin (2016) dengan judul penilitian “Sistem Informasi Manajemen 

Sarana Prasarana Sekolah (Studi Kasus: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Siak)” salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program pendidikan dalam 

proses pembelajaran adalah sarana dan praasarana pendidikan. Kebutuhan saran 

dan prasarana sangat perlu dilaksanakan dalam menunjang keterampilan siswa agar 

siap bersaing terhadap pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, tekhnologi dan 

informasi. Sistem pelaporan sarana dan prasarana saat ini dilakukan dengan cara 

mengisi borang yang telah ditentukan oleh dinas. Pelaporan dan pendataan dilkukan 

satu kali setiap tahun ajarannya. Kendala yang terjadi adalah pihak dinas 

pendidikan sulit dalam memperoleh data khususnya dibagian sarana dan prasarana 

dan kesulitan dalam pembuat laporan. Hasil peniltian yaitu proses pendataan sarana 

dan prasarana dari setiap sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan sistem 

inforamasi Manajemen sarana dan prasarana yang dibangun, mempermudah Dinas 

Pendidikan Siak dalam mempercepat proses pendataan sarana dan prasarana.. 

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, maka penulis mengambil 

judul peniltian “Rancang Bangun Sitem Informasi Manajemen Aset (Studi 

Kasus :Pondok Pesantren Umar Bin Khattab )” yang dapat memudahkan dalam 

pengelolaan aset pada Pondok Pesantren Umar Bin Khattab. Sistem ini dibuat agar 

dapat mengelola data aset dengan mudah, efektif dan  akurat mulai dari proses 

pengajuan pengadaan aset, pencatatan aset, pencarian data aset, rekapitulasi data 

aset, monitoring serta penghapusan data aset. Dengan sistem informasi ini semua 

proses manajemen aset dapat didokumentasikan secara paperless. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan pada latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah yang 

akan dibahas pada penelitian ini, yaitu “bagaimana membangun sistem informasi 

manajemen aset pada Pondok Pesantren Umar Bin Khattab”. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Aset yang dikelola hanya aset sarana dan prasarana pondok pesantren tidak 

membahas aset yayasan. 
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2. Aset yang dikelola pada penilitian ini aset tetap dan berwujud. 

3. Menggunakan Metode Waterfall sebagai Metodologi pengembangan 

perangkat lunak. 

4. Menggunakan tekhnik perancangan berbasis Object Oriented Analisyst 

Design (OOAD) dan menggunakan diagram Unified Modelling Languange 

(UML). 

5. Pada proses Waterfall tidak termasuk tahap Operations & Maintenance. 

6. Cost dan benefit yang digunakan hanya 3 modul saja yaitu: Return On 

Invesment (ROI), Net Present Value (NPV) dan TANGIBLE.  

7. Sistem informasi manajemen aset yang dibangun ini berbasis web. 

8. Pengguna sistem ada 4 pengguna yaitu: Ustadz Dzaki Sebagai Kepala 

Pondok Pesantren, Ustadz Agus Salim sebagai Kepala Aset,Ustadz Agus 

Ocu sebagai Bagian Sarana dan Prasarana dan Ustadz Suwardi Sebagai 

Bendahara.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penilitian tugas akhir ini adalah: 

1. Membangun sistem informasi manajemen aset pada Pondok Pesantren 

Umar Bin Khattab. 

2. Sistem Informasi yang dibangun dapat membantu Pondok Pesantren Umar 

Bin Khattab  dalam mengelola data aset pondok pesantren. 

3. Memudahkan pelaporan dan pengarsipan aset pada Pondok Pesantren Umar 

Bin Khattab dan memudahkan pihak pesantren dalam proses memonitoring 

aset yang ada pada Pondok Pesantren Umar Bin Khattab. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penilitin ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat membantu pegawai Pondok Pesantren Umar Bin Khattab  dalam 

mengelola data aset pesantren. 

2. Dapat mempermudah Pondok Pesantren Umar Bin Khattab  dalam 

dokumentasi aset. 

3. Dapat membantu pondok pesantren dalam memonitoting aset yang dimiliki 

pihak Pondok Pesantren Umar Bin Khattab. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri dari enam bab. Berikut 

penjelasan tentang masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, batasan maslah, tujuan penilitian, manfaat penilitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan dalam 

penyusunan Tugas Akhir ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang metode penilitian yang akan digunakan dalam 

penilitian Tugas Akhir ini. 

BAB IV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 Menjelaskan tentang analisis dan perancangan dalam membangun sistem 

dan mengembangkan menjadi sistem informasi manajemen aset pada 

Pondok Pesantren Umar Bin Khattab. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab inin menjelaskan tentang implementasi dari perancangan 

sistem informasi manajemen aset pada Pondok Pesantren Umar Bin 

Khattab dan menjelaskan tentang pengujian sistem informasi 

menggunakan blackbox testing. 

BAB VI  PENUTUP 

 Berisi kesimpulan dari hasil penelitian Tugas Akhir dan saran untuk 

penilitian selanjutnya.   


